
Dispoziţia nr. 101 / 2009 
 

 

 

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU DE 

CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 I. Informaţiile care se comunică din oficiu în baza art. 5 din Legea 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

 A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Judeţean Covasna 

 

1. Constituţia României, republicată. 

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, 

republicată. 

4. H.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor 

privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi 

limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată. 

5. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 673/2002. 

6. O.G. nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ-teritoriale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003. 

7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare. 

8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

9. H.G. nr. 1723/2004  privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare. 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

12. Legea-cadru a decentralizării nr. 195/2006. 

13. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 89/2008 privind declararea 

Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit în urma alegerilor locale din data 

de 01 iunie 2008. 

14. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu 

completările ulterioare. 

15. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2008 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

 

B. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de 

funcţionare, programul de audienţe al Consiliului Judeţean Covasna. 

 



1. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2008 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna, cu completările şi modificările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Covasna, consiliul judeţean are o structură funcţională permanentă, denumită aparat de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna asigură condiţiile necesare 

îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiilor ce-i revin consiliului judeţean şi conducerii executive al 

acestuia, scop în care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului judeţean şi dispoziţiile 

preşedintelui, soluţionând problemele curente ale judeţului. Aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna este subordonat preşedintelui acestuia. Preşedintele răspunde de 

buna organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate pe care îl conduce şi coordonează. 

Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate va fi delegată vicepreşedinţilor sau 

secretarului judeţului, prin dispoziţie. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde: 

 Atribuţiile ce le revin compartimentelor de specialitate ale aparatului de 

specialitate; 

 Relaţiile funcţionale dintre compartimentele de specialitate, pe de o parte 

şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi, ministere, instituţii etc., pe de altă 

parte; 

 Relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor de specialitate. 

Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna are în 

structura organizatorică trei direcţii, un serviciu, cinci compartimente, cabinetul 

preşedintelui,respectiv secretariatele vicepreşedinţilor şi a secretarului judeţului. Din punct de 

vedere al atribuţiilor cele trei direcţii se prezintă după cum urmează: 

Direcţia juridică şi administraţie publică este compartimentul din aparatul de specialitate 

din cadrul Consiliului Judeţean Covasna care asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la 

coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean; sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora în 

aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice şi de specialitate. 

Direcţia economică este organul de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna, care asigură coordonarea la nivel de judeţ a activităţii consiliilor locale în 

vederea realizării serviciilor publice, precum şi urmărirea eficienţei capitalului public, realizarea 

sarcinilor în domeniul organizării şi salarizării muncii, stabilirea, modificarea şi urmărirea 

modului de aplicare a preţurilor şi tarifelor. 

Prin biroul de resort, Direcţia economică pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la 

proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al consiliului judeţean şi instituţiilor de 

interes judeţean. 

Direcţia dezvoltarea teritoriului asigură coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării 

durabile a teritoriului, activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism, investiţii publice, 

administrarea drumurilor judeţene, protecţia mediului, dezvoltarea turismului, informare asupra 

Uniunii Europene, gestionarea sistemului informatic de date geografice, administrarea 

documentaţiilor tehnice proprii. 

 

2.  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 57/2009 privind aprobarea 

Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

reglementează raporturile de serviciu şi individuale de muncă ale personalului aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna care au calitatea de funcţionari publici şi de salariaţi, 

indiferent de funcţiile pe care le deţin şi de durata contractului de muncă. 

 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2006 privind aprobarea 

Normelor  de acces în sediul Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare. 



Prin normele de acces în sediul Consiliului Judeţean Covasna se reglementează: 

 accesul salariaţilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi salariaţilor instituţiilor publice care îşi desfăşoară activitatea 

în sediul Consiliului Judeţean Covasna; 

 accesul deputaţilor şi senatorilor judeţului Covasna pe bază de cartelă 

magnetică personalizată; 

 accesul reprezentanţilor ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale; 

 accesul cetăţenilor se va face pe baza Cărţii/Buletinului de identitate; 

 accesul autoturismelor şi a altor mijloace de transport în sediul 

Consiliului Judeţean Covasna este controlat de către agentul comunitar 

care monitorizează punctul de acces autovehicule; 

 gestionarea datelor produse de sistemul de control acces şi supraveghere 

video. 

 

 

4. Hotărârea nr. 120/2008 privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna,  

 

Organigrama şi numărul de personal se prezintă după cum urmează: 

http://kvmt.ro/article/184_organigrama/ 

 

5. Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna a fost aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 184/2008 şi este următorul: 

 

Numele Funcţia Ziua audienţei Ora audienţei 

TAMÁS Sándor Preşedinte Luni 12 – 14 

DEMETER János Vicepreşedinte Miercuri 9 - 10 

HENNING 

László-János 

Vicepreşedinte Luni 10 – 12 

VARGA Zoltán Secretar al judeţului Marţi 9 - 11 

 

 

 C. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarilor 

responsabili cu difuzarea informaţiilor publice. 

  

 Preşedinte:  TAMÁS Sándor, numit prin Hotărârea Tribunalului Covasna nr. 19/CC din 

17. 06. 2008. 

 Vicepreşedinţi: DEMETER János şi HENNING László-János numiţi prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 90/2008. 

 Secretar al judeţului: VARGA Zoltán, numit prin Ordinul Ministrului Administraţiei 

Publice nr. 521/2000 

 Administrator public: KLÁRIK László Attila numit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 119/2008. 

  

 Consilieri:  - Kiss Csilla Emese  – pentru relaţiile cu presa 

- Csatlos Anca Delia – pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public 

 

D. Coordonatele de contact al Consiliului Judeţean Covasna: 

 

http://kvmt.ro/article/184_organigrama/


1. Denumirea: CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

2. Sediul: Sf. Gheorghe, P-ţa Libertăţii, nr. 4, 520008, jud. Covasna 

3. Nr. telefon: 0267-3111190, 0367-403900, 0367-403909 

4. Nr. fax: 0267-351228 

5. Adresă de e-mail: office@covasna.info.ro şi petitii@covasna.info.ro 

6. Adresă pagină de internet: www.covasna.info.ro 

7. Datele de contact ale ATOP: - adresă de e-mail: atop@covasna.info.ro 

- nr. telefon şi fax: 0267 - 318908 

 

 E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

 Bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, 

aprobat anual de Consiliul Judeţean Covasna. 

 

 

 

F. Programele şi strategiile proprii ale Consiliului Judeţean Covasna 

– anul 2009 - 

 

Program de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor rurale şi 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente: 

 
Propuneri de lucrări PUG + RLU finanţate parţial din bugetul local pe anul 2009 pentru 

comuna: Valea Crişului 

PUG + RLU comuna Belin, comuna Turia, comuna Lemnia, comuna Mereni  şi comuna Aita 

Mare în curs de avizare. 

PUG + RLU comuna Vîlcele şi comuna Vîrghiş: se execută modificările şi completările 

solicitate de beneficiar. 

 
Program de actualizare a bazei de date GIS: 

 
a)  Digitalizarea Planurilor Urbanistice Generale, Zonale şi cele de Detaliu 

b)  Programul pentru "Dezvoltarea instrumentelor moderne pentru planificare în Regiunea 

Centru utilizând tehnologia GIS". Sub coordonarea ADR CENTRU au fost constituite grupuri de 

lucru la nivelul celor 6 judeţe ale regiunii, formate din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 

judeţene şi locale şi a serviciilor descentralizate ale acestora, ai universităţilor, mediului de 

afaceri şi societăţii civile, consiliile judeţene fiind principalii parteneri ai dezvoltării regionale.  

 Obiective: 

- dezvoltarea şi implementarea unor soluţii geospaţiale complexe la nivelul Regiunii Centru 

folosind tehnologia GIS 

- realizarea unei baze de date geospaţiale la nivelul celor 6 judeţe din Regiunea Centru în 

sprijinul dezvoltării unei mai bune planificări teritoriale 

- instruirea personalului în utilizarea eficientă a tehnologiei GIS la ADR Centru şi cele 6 

Consilii Judeţene şi achiziţionarea de echipamente hardware, software GIS 

- realizarea unui portal Web GIS 

- activitatea de planificare se realizează la nivel regional, judeţean şi local, existând o 

corelare şi interdependenţa între cele trei niveluri de planificare. 

- elaborarea şi actualizarea permanentă a unei baze de date geografice, tehnice, cadastrale şi 

geologice prin programul “ Editarea de hărţi tematice în format electronic” pentru judeţele 

cuprinse în proiect. 

 

Program de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale ale comunelor nou formate şi 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente: 

mailto:office@covasna.in
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a.) PUG + RLU comuna Arcuş avizat şi aprobat 

b.) PUG + RLU comunele Dalnic şi Moacşa în curs de avizare şi aprobare. 

c.)PUG + RLU comuna Valea Crişului propus spre actualizare în anul 2009 

d.) PUG + RLU comunele Malnaş, Micfalău, Bixad, Estelnic şi Poian: s-a suspendat procedura 

de elaborare / avizare până la definitivarea teritoriilor administrative ale comunelor (situaţii în 

litigiu). 

 
 

Programul de alimentare cu apă a satelor conform HG nr. 577/1997 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 
În cadrul acestui program în anul 2008 au fost alocaţi 3.033.000 lei. 

Sisteme finalizate: Olteni, Zălan, Lemnia, Balvanyos, Ozun, Angheluş, Soto 

Sisteme în curs de realizare: Arcuş, Hăghig, Chichiş, Calnic. 

În cursului anului 2009 vor începe lucrările în:  Dobârlău, Pădureni, Comandău, Bixad, Barcani 

În curs de proiectare: Valea Mare, Băţani, Brateş, Pachia, Telechia, Estelnic, Valea Scurtă, 

Lutoasa, Sântionlunca . 

 
Program de alimentare cu apă conform HG nr. 687/1997 

 
În cadrul programului au fost finalizate şi puse în funcţiune următoarele sisteme: Aita Mare, 

Belin, Reci, Malnaş, Ghelinţa, Zagon şi Sânzieni. 

 
Programul de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale conform 

HG nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Au fost finalizate în decembrie 2008 lucrările la drumurile comunale DC 4, Icafalău – 

Cernatu de Sus şi DC 18, DJ 121A – Leţ, însă aceste obiective au rămas incluse în Program 

datorită nedecontării lucrărilor executate.  

Lucrările care s-au propus a se finaliza în anul 2009 sunt: 

 DC 10, Zăbala – Tamaşfalău 

 DC 2B, Lemnia – Lemnia de Sus 

 DC 9, Brateş – Telechia 

 DC 7, Hilib – Ghelinţa 

 DC 30, Valea Crişului – Calnic 

 DC 29, DN 12 – Bodoc 

 DC 42, Tălişoara – Brăduţ 

Vor continua lucrările începute în anii precedenţi la drumurile comunale: DC 44 Băţanii 

Mari – Aita Seacă, DC 33A Ariuşd, DC 33 Ilieni – DN 12, DC 23 Barcani – Sărămaş, DC 2 

Belani – Estelnic. De asemenea, în anul 2009 vor demara lucrările la obiectivele DC 16 DJ 103B 

– DC 26 (Măgheruş), DC 20A Angheluş, DC 36 Pădureni, DC 27 Lisnău, strada Ujszer din 

Lemnia şi DC 1 Sînzieni – Petriceni. 

Pentru elaborarea proiectului tehnic aferent lucrărilor s-au inclus în program următoarele 

drumuri comunale şi judeţene: DC 26A Mănăstirea Mărcuş, DC 3 Mărtănuş – Ojdula, DC 45 

Băţanii Mici – Herculian, strada Principală Petriceni, DJ 122 Micfalău – Baraolt, DJ 114 Lemnia 

– Sînzieni, DJ 112 lim. jud Braşov – Ilieni – Sf. Gheorghe, DJ 103B lim. jud Braşov – Dobârlău 

– Chilieni şi DJ 121F Ghelinţa – Catalina – Cernat. 

 

 
Reabilitarea drumului judeţean DJ 121 Covasna – Zăbala – Imeni – Catalina – Tg. 

Secuiesc, km 32+000 – 49+100 



 
În data de 12 martie 2009 s-a depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Cererea 

de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea drumului judeţean DJ 121 Covasna – Zăbala – Imeni 

– Catalina – Tg. Secuiesc, km 32+000 – 49+100” în vederea finanţării acestuia prin Programul 

Operaţional Regional Axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1. În urma primei etape 

de evaluări proiectul a fost declarat conform din punct de vedere administrativ şi eligibil. După 

finalizarea evaluării tehnico – financiare şi evaluării strategice se va semna contractul de 

finanţare cu organismul intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 

Se preconizează că procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuţie a 

lucrărilor se vor încheia în luna noiembrie a anului 2009. Aşadar ordinul de începere a lucrărilor 

se va emite în luna decembrie 2009. Valoarea totală estimată a proiectului este de 56.000.000,00 

lei, iar durata de implementare a acestuia este de 29 luni calendaristice începând cu data semnării 

contractului de finanţare. 

 
Reabilitarea şi consolidarea drumului judeţean DJ 113 Tg. Secuiesc – Turia – 

Balvanyos – Bixad, km 1+000 – 35+050 

 
În baza contractului de prestări servicii nr. 243/04.08.2008 încheiat cu firma SC 

MÎRGHIŞ SRL din localitatea Moiad jud. Sălaj privind elaborarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul „Reabilitarea şi consolidarea drumului judeţean DJ 113 Tg. 

Secuiesc – Turia – Balvanyos – Bixad, km 1+000 – 35+050” a fost întocmită şi depusă 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie. În urma supunerii spre verificare a 

documentaţiei, Consiliul Judeţean Covasna a solicitat prestatorului completări şi remedieri, 

precum şi obţinerea avizelor lipsă, care au fost impuse prin Certificatul de Urbanism.  

După completarea documentaţiei se va înainta Cererea de finanţare la ADR Centru pentru 

obţinerea finanţării proiectului prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 2, domeniul 

major de intervenţie 2.1. 

Valoarea totală estimată a proiectului se ridică la 71.000.000,00 lei. 

 
Proiectul  « A borvízek útja – Drumul Apelor Minerale », program Phare 2004 – 

2006 - Coeziune economică şi socială, Proiecte mari de infrastructură regională,  

 
În octombrie 2008 a fost semnată la M.D.L.P.L. Contractul de lucrări pentru implementarea 

proiectului. Derularea activităţilor este asistată de Inginer - firma de consultanţă INOCSA din 

Spania. Antreprenorul este Asociaţia S.C. Confort S.A. din Timişoara şi Betonut Z.R.T. din 

Ungaria. 

Valoarea totală a proiectului pentru Lot 1- judeţul  Covasna este de 6.500.000 Euro, durata de 

implementare este de 18 luni calendaristice de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.  

Localităţile partenere în proiect sunt: Baraolt, Belin, Bixad, Bodoc, Breţcu, Malnaş, Sf. 

Gheorghe, Vâlcele. 

 
Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe, 

 
În septembrie 2008 a fost iniţiată procedura de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiei 

tehnico-economice, asigurarea asistentei tehnice la implementare şi întocmirea Cererii de 

finanţare pentru proiectul “Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sfîntu 

Gheorghe”, Contractul de prestării servicii cu nr. de înregistrare la Consiliul Judeţean Covasna 

1/12.01.2009, este încheiat cu firma S.C. Prod-Ax S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe.  

După elaborarea studiului de fezabilitate va fi depus proiectul la ADR Centru în vederea 

finanţării lucrărilor de reabilitare în cadrul POR - Domeniul de intervenţie 5.1, valoarea 

aproximativă a lucrărilor va fi de 4.500.000 Euro. 

 



Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor 

 
Planul judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Covasna pentru perioada 2008-2013 a 

fost finalizat în luna noiembrie 2008, şi s-a adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 205/2008.  

 
Master Planul pentru sectorul de apă şi canal judeţul Covasna 

 
Master Planul a fost elaborat în cadrul Asistenţei tehnice pentru pregătirea proiectelor în 

sectorul de apă, România (Măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03), pusă la dispoziţia 

Judeţului Covasna  de către Ministerul Mediului. Master Planul conţine o strategie de 

dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată pentru perioada 2008 – 2038. 

Master Planul a fost elaborat în perioada septembrie 2007 – august 2008 şi a fost   adoptat  

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2009.  

S-a înfiinţat  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV cu scopul de a implementa 

investiţiile prioritare din judeţ, specificate în Master Plan. 

 
 

Program Naţional Săli de Sport 

 
În cadrul Programului Naţional SĂLI DE SPORT, care se finanţează prin Compania Naţională 

de Investiţii, în cursul anului 2007 au fost date în funcţiune: 

 sală de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală (proiect pilot) 150 locuri 

mun. Sf. Gheorghe şi sala polivalentă cu 1200 locuri mun. Tg. Secuiesc 

 sala de gimnastică din comunele Sânzieni şi Reci, sala de sport cu 50 locuri din comunele 

Ghelinţa şi Bodoc 

 
În anul 2008 au fost date în folosinţă  sala de sport cu 150 de locuri din comuna Cernat, sala de 

gimnastică din Bixad şi Ghidfalău 

 
Sunt în curs de construire încă 5 obiective în comunele: 

 
Micfalău (sală de gimnastică), 

Zagon,  Zăbala, Ojdula şi Turia sală de sport cu 150 locuri  
 

Pe lista de sinteză sunt în aşteptare următoarele obiective: 

 Vârghiş 

 Sita Buzăului 

 Dobârlău 

 Grup Şcolar Economic Sf. Gheorghe 

 Comandău 

 Lemnia 

 Barcani 

 
 

 Blocuri de locuinţe pentru tineri 

 
Conform programului, care se derulează prin Agenţia Naţională de Locuinţe a început şi este în 

curs de construire blocul de locuinţe cu 29 ap. din mun. Tg. Secuiesc, str. Bethlen Gabor. 

 În anul 2007 a început construirea blocului de locuinţe cu 72 ap. din mun. Sf. Gheorghe, B-dul 

Gen. Grigore Bălan 

 



Lucrări începute în anul 2008 

 bloc locuinţe 24 ap., com. Ghelinţa 

 bloc locuinţe 24 ap., mun. Sf. Gheorghe 

 

În anul 2009 vor fi predate următoarele obiective: 

 bloc locuinţe Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan -72 ap. 

 bloc locuinţe Sf. Gheorghe Str. Lalelei                         -24 ap. 

 bloc locuinţe com. Ghelinţa                                          - 24 ap. 

 
În anul 2009 vor începe lucrările la următoarele obiective: 

 oraşul Baraolt      -28 ap. 

 comuna Cernat   - 24 ap. 

 comuna Ilieni       - 8 ap. ( proiectul tehnic este în elaborare) 

 
            Sunt în pregătire următoarele obiective: 

 comuna Micfalău -6 ap.  ( urmează licitarea proiectului tehnic) 

 oraşul Întorsura Buzăului  - 36 ap. ( SF. în elaborare) 

 comuna Băţani                  - 6 ap.  ( pe lista de sinteză) 

 
Blocuri de locuinţe sociale şi de necesitate 

 
S-au început şi sunt în curs de construire următoarele blocuri de locuinţe: 

 bloc locuinţe 70 ap., mun. Sf. Gheorghe 

 bloc locuinţe 24 ap., mun. Tg. Secuiesc 

 
 

Programul de dezvoltare al infrastructurii în spaţiul rural – O. G. nr. 7/2006 

 
În anul 2008 s-au finalizat următoarele obiective : Turia (alimentare cu apă), Barcani (pod peste 

răul Barcani), Brăduţi (alimentare cu apă Doboşeni), Belin (alimentare cu apă Belin Vale, 2 

puduri) 

 Sunt în execuţie lucrări de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, respectiv refacere 

poduri peste pâraie în următoarele localităţi: Aita Seacă şi Herculian, Bixad, Bodoc, Breţcu, 

Hăghig, Malnaş şi Malnaş Băi, Mereni, Micflău, Moacşa, Ozun, Reci, Crasna, Zagon, Racoşul 

de Sus, Cernat, Ilieni şi Dobolii de Jos, Chilieni şi Coşeni,  Aita Medie,  Chichiş, Vârghiş, Lunca 

Mărcuşului, Zoltan, Sânzieni, Valea Mare, Estelnic. 

     În anul 2009 încep lucrările în următoarele localităţi: Dalnic, Ghelinţa , satul Brădet, Lemnia, 

Zăbala, Arcuş. 

     În anul 2008 lucrările au fost finanţate din bugetul de stat cu: 35.129.005 lei  

     În anul 2009 prin HG432/09 din bugetul de stat au fost finanţate cu :16.650.007 lei 

 
 

Program Naţional de Construire Aşezăminte Culturale 

 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a implementat Programul prioritar 

naţional pentru construirea de sedii de aşezăminte culturale de drept public, din mediul rural şi 

mic urban şi se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. 

 
Localităţile care au fost considerate proiecte  căştigătoare:   

 

 sat Belin (comuna Belin) 



 sat Boroşneu Mic (comuna Boroşneu) 

 sat Hătuica (comuna Catalina) 

 sat Cernat (comuna Cernat) 

 sat Ilieni (comuna Ilieni) 

 sat Moacşa (comuna Moacşa) 

 
 

Programul naţional pentru reabilitarea, dotarea 

aşezămintelor culturale din mediul mic urban 

 

   Următoarele localităţi au depus proiecte căştigătoare: 

 Covasna 

 Întorsura Buzăului satul Brădet 

 
Ministerul Culturii şi Cultelor a implementat Programul prioritar naţional pentru finalizarea 

lucrărilor de construcţie aşezăminte culturale şi pentru care s-au alocat fonduri în 2007 pentru un 

singur obiectiv şi anume: 

 comuna Sita Buzăului, sat Zăbrătău în valoare de 196.386 lei. 

 
 
 TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 

 

 - actualizarea permanentă a traseelor şi a Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 92/2007, a Ordinului nr. 353/2007 în funcţie de 

necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, 

internaţional, feroviar după caz; 

 - organizarea de şedinţe de atribuire electronică pentru traseele rămase neatribuite şi a 

celor pentru care există renunţări din Programul de transport judeţean; 

 - eliberarea de licenţe de traseu pentru transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale;   

 - propunere pentru proiectarea unui model unitar de staţii de autobuz; 

 - verificarea permanentă a respectării de către operatorii de transport a Caietelor de 

sarcini a Regulamentelor a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate; 

        - monitorizarea permanentă a nevoilor de transport a locuitorilor; 

 
 

Programul Europe Direct in judetul Covasna 

 
Servicii de informare de bază pentru publicul larg: Centrul EUROPE DIRECT Sf. Gheorghe va 

furniza servicii de informare 5 zile pe săptămână. 

Comunicare şi conştientizare prin crearea unui site web propriu, editarea unui buletin informativ 

bilingv, materiale tiparite (brosuri, pliante),  

Evenimente: activitate de informare cu multiplicatori judeţeni, dezbatere cu societatea civilă, 

săptămâna mobilităţii europene, competiţie cu ocazia Zilei Europei, competiţie de artă 

fotografică, dezbatere cu tema „Viitorul Europei după Tratatul de la Lisabona”, târguri de 

informare, competiţie sportivă, tabără de creativitate.  

 
 
 
 

G. Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public. 



 

G1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna privind programe/planuri/strategii 

judeţene: 

 

1. Hotărârea nr. 55/2002 privind adoptarea „Planului judeţean de gestionare a 

deşeurilor” pentru judeţul Covasna. 

2. Hotărârea nr. 31/2003 privind aprobarea Planului judeţean anti-sărăcie şi 

promovarea incluziunii sociale. 

3. Hotărârea nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. Hotărârea nr. 210/2008 pentru aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe anul 2009. 

5. Hotărârea nr. 47/2006 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al judeţului 

Covasna pe termen mediu ( 2006-2013) -  Agenda 21 locală a judeţului Covasna. 

6. Hotărârea nr. 26/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în 

judeţul Covasna, pentru perioada 2008-2013. 

7. Hotărârea nr. 120/2006 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul 

Judeţean Covasna şi Consiliile Judeţean Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu şi Alba, 

pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, 

cu modificările ulterioare. 

8. Hotărârea nr. 21/2007 privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu 

al Judeţului Covasna - 2006. 

9. Hotărârea nr. 25/2008 privind aprobarea încheierii unui protocol de parteneriat 

între judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, S.C. MORAKERT S.R.L., 

WBF/GTZ România – Promovare Economică şi ocuparea forţei de Muncă şi 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înfiinţării unui Parc 

agroindustrial în judeţul Covasna. 

10. Hotărârea nr. 18/2009 privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă şi 

canal din judeţul Covasna. 

11. Hotărârea nr. 205/2008 privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor pentru Judeţul Covasna 2008 – 2013”. 

 

G2. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul economic: 

 

12. Hotărârea nr. 32/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2009. 

13. Hotărârea nr. 31/2009 privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment 

propriu al Consiliului Judeţean Covasna.  

14. Hotărârea nr. 51/2009 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe 

anul 2008. 

15. Hotărârea nr. 9/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig pe anul 2009.  

16. Hotărârea nr. 11/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii Comunitare Lemnia pe anul 2009. 

 

 

G3. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna privind nivelul unor taxe/tarife stabilite 

din oficiu: 

 

 



17. Hotărârea nr. 43/2009 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 

18. Hotărârea nr. 45/2008 cu privire la stabilirea tarifelor de cazare şi de închiriere a 

sălilor de conferinţe la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe. 

 

 

 G4. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului: 

 

19. Hotărârea nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, 

cu modificările ulterioare. 

20. Hotărârea nr. 32/2002 privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice a 

Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările şi completările ulterioare. 

21. Hotărârea nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării 

executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare. 

22. Hotărârea nr. 56/2002 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte ce constituie 

contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor. 

23. Hotărârea nr. 46/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire şi 

întreţinere a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Covasna. 

 

G5. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna în domeniul transportului: 

 

24. Hotărârea nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport 

privind transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru 

perioada 2008-2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

G6. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna privind constituirea/organizarea/ 

funcţionarea unor comisii/servicii: 

 

25. Hotărârea nr. 96/2002 privind constituirea Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi 

Promovarea Incluziunii Sociale la nivelul judeţului Covasna, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

26. Hotărârea nr. 124/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. 

27.  Hotărârea nr. 8/2005 privind înfiinţarea Serviciului public comunitar judeţean de 

evidenţă a persoanei Covasna, prin reorganizarea Compartimentului de stare 

civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a 

Biroului judeţean de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului judeţean de 

evidenţă informatizată a persoanei Covasna, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

28. Hotărârea nr. 55/2006 privind înfiinţarea Centrului de Studii Europene. 

29. Hotărârea nr. 30/2007 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor 

Judeţene ca serviciu public de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

30. Hotărârea nr. 44/2007 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării „Asociaţiei de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului judeţului Covasna – ADETCOV”. 

31. Hotărârea nr. 124/2007 privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu 

Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA 

TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”. 



32. Hotărârea nr. 20/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în 

judeţul Covasna, pentru perioada 2008 – 2013. 

33. Hotărârea nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”, cu modificările ulterioare 

34. Hotărârea nr. 105/2008 privind înfiinţarea Centrului de Primire în Regim de 

Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie, Târgu-Secuiesc. 

35. Hotărârea nr. 119/2008 privind înfiinţarea funcţiei de administrator public. 

36.  Hotărârea nr. 59/2009 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării „Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Covasna”. 

 

 

G7. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna şi alte documente în diverse domenii: 

 

37. Hotărârea nr. 39/2001 privind punerea sub regim provizoriu de ocrotire a 

bunurilor din patrimoniul natural judeţean, cu modificările ulterioare. 

38. Hotărârea nr. 17/2002 cu privire la editarea publicaţiei „PORŢI DESCHISE” – 

„NYITOTT KAPUK” , BULETIN INFORMATIV AL Consiliului Judeţean 

Covasna. 

39. Hotărârea nr. 17/2005 privind măsurile de prevenire a accidentelor montane şi 

organizarea activităţii de salvare în munţi în judeţul Covasna. 

40. Hotărârea nr. 135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii 

combaterii exploatării copiilor prin muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

41. Hotărârea nr. 112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna. 

42. Hotărârea nr. 1/2009 privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul 

audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în anul  2009. 

43. Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna conform Legii 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 104, alin. (3), lit. b. 

 

H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit 

legii. 

          

1. Dispoziţia nr. 152/2006 privind aprobarea reactualizării Nomenclatorului 

arhivistic al actelor Consiliului Judeţean Covasna. 

 

II. Orice persoană are dreptul să solicite, în scris sau verbal, şi să obţină de la 

Consiliul Judeţean Covasna, în condiţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces 

la informaţiile de interes public şi a Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, informaţiile de interes public.  
 

 Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public trebuie să cuprindă 

următoarele elemente: 

      

- autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 

- informaţia solicitată, astfel încât să permită Consiliului Judeţean Covasna 

identificarea informaţiei de interes public; 



- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită 

primirea răspunsului. 

 

III. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în 

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate. 

 

1. Contestaţia şi modalităţile de rezolvare a acesteia se face în conformitate 

cu art. 33 şi următoarele din Normele metodologice de aplicare a Legii 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobată 

prin H.G. nr. 123/2002 

2. Dispoziţia nr. 277/2008 cu privire la Constituirea Comisiei de analiză 

privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2   

Dispoziţia nr. 101 / 2009 
 

 

II. Informaţiile care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la 

art. 1, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt 

următoarele: 

 

1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, 

dacă fac parte din categoriile de informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc 

interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă 

publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, 

potrivit legii; 

4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, 

dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori 

se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în 

urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 

6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere asigurării unui proces echitabil ori interesul legitim al oricăreia 

dintre părţile implicate în proces; 

7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


